Een bron van inspiratie
voor ontwerpers...

Bath Collection

PRODUCTIE
U vraagt, wij maken
Met ons nieuw, hypermodern machinepark
maken we alles op maat.

Uw professionele partner in maatwerk
Dit indrukwekkend machinepark in combinatie met zeer
bekwame vaklui garandeert tot in de puntjes afgewerkte
producten.

Ligne Pierre is …
n

We doen dat snel en milieuvriendelijk. Onze productie-unit
is uitgerust met de meest recente ecologische technieken
(zonne-energie, interne waterzuivering ...).
n

een hypermoderne steenhouwerij gespecialiseerd in

n

professionele partner voor interieurbedrijven, ontwer-

maatwerk in natuursteen, quartz- en marmercomposiet

pers, keukenstudio’s, bouwbedrijven en groothandels

en keramiek

in sanitair en keuken. Door mee te denken en samen te

fabrikant van keukenwerkbladen, wastafels,

werken brengen we ideeën en ontwerpen tot leven.

douchebakken, trappen, venstertabletten ...

CONTACTGEGEVENS
Een overzicht van al onze producten, beschikbare kleuren en technische gegevens kunt u terugvinden
op onze website. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

www.lignepierre.com

Sanitair zoals ú dat wilt

quartz
Een interessant alternatief voor natuursteen?

Maak uw keuze

En selecteer het materiaal van uw voorkeur:

Stelt u hoge eisen aan de inrichting van uw sanitaire

n

NATURE (natuursteenproducten),

Composiet heeft dezelfde luxueuze uitstraling, maar is

ruimte? Met onze Bath Collection wordt uw badkamer

n

QUARTZ (quartz-composietproducten) of

beschikbaar in een ruimer kleurenpallet – ook strakke effen

een waar pareltje.

n

CERAMIC (producten in keramische platen).

tinten. Het is perfect voor uw maatwerk.

Kies voor kleine of grote handwasbakken, opzetwastafels,

Op maat

douchebakken, spiegels, wandpanelen, lavabotabletten …

Uw idee? Dat maken wij graag voor u op maat.

Kies voor Quartz by Ligne Pierre of Quartz by Cosentino.
n

QUARTZ BY LIGNE PIERRE
• Maatwerk voor uw badkamer: douchebakken,
wastafeltabletten, wandpanelen …

De samenstelling?

• Volledig geproduceerd in België door Ligne Pierre

Quartz, kunstharsen, pigmenten en diverse toeslagstoffen.

• 11 standaardkleuren

Dankzij het maatwerk van Ligne Pierre tovert u

Quartz Composiet is onderhoudsvriendelijk. Door zijn harde

uw droombadkamer om van droom naar werkelijkheid.

structuur is het in zeer hoge mate kras- en vlekbestendig.

n

QUARTZ BY COSENTINO
• Wastafels, douchebakken, wandpanelen …
• 6 standaardkleuren, geproduceerd in Spanje
• Exclusief verdeeld in België via Ligne Pierre

Drie materialen met een eigen karakter

nature

CERAMIC

Wist u dat elke natuursteen uniek is?

Graniet is hard, weinig poreus en heeft een grote krasbesten-

Een prima alternatief voor natuursteen is keramiek,

Met Keralam® kunt u alle kanten uit.

Kleur en structuur verschillen per soort.

digheid. Het materiaal is onderhoudsvriendelijk en kent tal

een materiaal dat voorheen vooral gebruikt werd voor

Dankzij de XXL-formaten kiest u zelfs platen van liefst

En er is meer: twee identieke natuurstenen bestaan

van variaties.

vloer- en wandtegels.

3600 mm x 1200 mm. Ideaal voor werkbladen of wand-

Marmer en kalksteen zijn uniek in kleur en tekening.

Keralam , het keramische gamma van Ligne Pierre, heeft

meer. Keralam® is er in heel wat stijlvolle kleuren: het past

Hun design is tijdloos.

een uitzonderlijk formaat. En veel troeven: hittebestendig

altijd in uw interieur.

panelen. En natuurlijk ook voor douchebakken, wastafels en

helemáál niet.
Kies voor natuursteen zoals graniet, marmer, arduin, kalksteen
of basalt en geniet van een unieke toets in uw badkamer.

®

tot 250°C, krasbestendig, kleurvast, vuil- en zuurbestendig,
watervast, milieuvriendelijk én onderhoudsarm.

Kies kleuren en materialen:
www.lignepierre.com
www.keralam.be

Natuursteen maakt uw interieur meer waard

